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Pozměňovací návrh
Petra Třešňáka, Ondřeje Profanta a Olgy Richterové
k vládnímu návrhu zákona o mimořádných opatřeních
při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020
a o změně některých souvisejících zákonů

(sněmovní tisk č. 859)

Vládní návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů se mění takto:
1. V § 5 se na konci písmene a) doplňují slova “a to včetně predikčních modelů
a k nim náležející dokumentaci,”.
2. V § 5 písmeno b) včetně poznámky pod čarou 1) zní:
“b) data o šíření epidemie COVID-19, tato data zveřejňuje ministerstvo jako
otevřená data podle zvláštního zákona1),
--------------------1) § 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.”.
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Důvodová zpráva
Tímto pozměňovacím návrhem navrhujeme zveřejňovat i predikční modely včetně jejich
dokumentace, aby mohly být podrobeny veřejné kontrole, zda podklady na nichž
rozhoduje vláda vychází z vědecky doložitelných podkladů.
Dále chceme vyjasnit definice toho jak jsou definována data, která budou publikována.
Rozdíl mezi publikováním dat a otevřených dat je v jasné definici toho co jsou otevřená
data, zatímco u pojmu DATA může jít pouze o výběrová, tedy neúplná data.
Proto navrhujeme, aby data o epidemii musely být publikovány jako otevřená data a tím
pádem splňovat i metodiku publikace otevřených dat veřejné správy ČR.
Otevřená data jsou definována jako data poskytovaná způsobem, který umožňuje
dálkový přístup a která jsou:

● úplná, tj. jsou zveřejněna v maximálním možném rozsahu, tj. nejsou záměrně
odstraňovány vybrané záznamy a data jsou udržována co možná nejaktuálnější,
● snadno dostupná, tj. jsou dostupná na internetu a dohledatelná běžnými ICT
nástroji a prostředky,
● strojově čitelná, tj. jsou ve formátu, který je strukturovaný takovým způsobem, že
pomocí programové aplikace z nich lze získat žádané (vybrané) údaje,
● používající standardy s volně dostupnou specifikací (tzv. otevřené standardy), tj.
musí být ve formátu, který je volně (bezplatně) dostupný pro libovolné použití
nebo do takovéhoto formátu převoditelný volně (bezplatně) dostupnou aplikací,
● zpřístupněna za jasně definovaných podmínek užití dat (licence) s minimem
omezení, tj. podmínky jejich užití musí být jasně a zřetelně definovány a
zveřejněny a musí umožňovat využití dat pro komerční i nekomerční účely,
● dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů na jejich získání, tj.
jejich poskytovatelé jsou oprávněni žádat úhradu maximálně ve výši, která nesmí
přesáhnout náklady spojené s jejich zpřístupněním uživateli; poskytovatel dat
může jednorázově vyžádat i úhradu za mimořádně náročné pořízení dat, pokud si
uživatel zpřístupnění těchto dat vyžádá. Zpoplatnění je však předpokládáno ve
zcela výjimečných případech.
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